Meddelande 3.3.2015

IHME förevisar: Filmer om rockmusik och tekno med bleckinstrument
”Den här erfarenheten övertygade mig om att jag som konstnär kan skapa exakt sådana här röriga, rastlösa,
öppna projekt, och det gjorde det möjligt för mig att betrakta konsten på ett annat sätt, utan att vara
bunden av traditioner. Blåsorkestern befriade mig.” - Jeremy Deller

Programmet för festivalen för samtidskonst IHME innehåller två konstverk av den brittiska konstnären
Jeremy Deller på Gamla studenthuset veckoslutet 27–29.3.
Acid Brass från 1997 hör till Dellers genombrottsverk och omfattar sex låtar som valts av Deller och som
framförs av blåsorkestern Töölö Brass Band som har 30 medlemmar och leds av Ville Paakkunainen. Den
unika föreställningen ges fredagen den 27 mars kl. 17 på Gamla studenthusets trappa (om det regnar eller
är mycket kyligt flyttas evenemanget in i Gamla studenthuset). Följande teknoklassiker ingår i programmet:
A Day in The Life, Can U Dance, Cubik, Pacific 202, The Groove that Won’t Stop, What Time is Love och
Voodoo Ray. Läs mer >
IHME förevisar från lördagen till söndagen 28–29.3 Dellers 24 Hour Rockshow. Den består av
rockdokumentärer från 1960-talet till i dag – filmer som sällan visas på den vita duken. Filmerna handlar om
bland annat följande artister: Björk, The Cramps, David Bowie, Isaac Hayes, Juice Leskinen, Rolling Stones,
Sielun Veljet, Talking Heads. Gamla studenthusets kafé håller öppet dygnet runt och bjuder på bl.a. nattmat
och frukost. Ta del av filmprogrammet >
Fritt inträde till alla evenemang. Se hela festivalprogrammet >
Ytterligare information:
Festivalen för samtidskonst verksamhetsledare Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, tfn 045 124
0096
Pressmaterial och bilder finns på adressen: www.ihmefestival.fi/en/ > Media
Be om användar-ID och lösenord av assistent Vappu Tainio, vappu.tainio@ihmefestival.fi, tfn 045 632 6267

IHME producerar varje år ett konstverk av en internationell konstnär i ett offentligt rum. Allmänheten kan ta
del av det unika konstverkets skapelseprocess. Konstverket och tolkningarna av det uppmuntrar till
självständigt tänkande och diskussion. Det mångsidiga programmet är en mötesplats för konst och
vetenskap, det förflutna och nuet. IHME är öppen för alla som är intresserade av livet och samtidskonsten.

